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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ  
 

Καηά ηελ 13εζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο ηελ 22/1/2021 ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο:  

1.ΚΟΡΩΝΟΪΟ . Η Γηνίθεζε «βαπηίδνληαο» σο θαηεπείγνπζεο όιεο ηηο θαηεγνξίεο 
αηηεκάησλ (γηα εμππεξέηεζε κε ξαληεβνύ) πνπ δελ δηεθπεξαηώλνληαη ειεθηξνληθά, απμάλεη 
ηα δηαζέζηκα ξαληεβνύ κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε αύμεζε ηεο πξνζέιεπζεο αζθ/λσλ  ζηα 
Τπνθ/ηα, ηελ πξνβιεκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπο ιόγσ ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο ησλ 
ζπλαδέιθσλ θαη θπξίσο ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. Καινύκε ηε Γηνίθεζε λα 
επαλεμεηάζεη ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ ζπλαδέιθσλ όζν θαη 
ησλ αζθαιηζκέλσλ, αιιά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηεξνύλ απαξέγθιηηα ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ όηη ε παλδεκία είλαη αθόκε ζε εμέιημε. 
 
2.ΤΝΣΑΞΔΗ Παξόιεο ηηο θηιόηηκεο ππεξπξνζπάζεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ν αξηζκόο ησλ 
εθθξεκώλ ζπληαμηνδνηηθώλ ππνζέζεσλ ζπλερώο δηνγθώλεηαη, θαζώο όπσο έρνπκε ηνλίζεη 
επαλεηιεκκέλα ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ, πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ινγηζκηθνύ θαη ε πνιπλνκία 
γίλνληαη ηξνρνπέδε ζηελ γξήγνξε έθδνζε ζπληαμηνδνηηθώλ απνθάζεσλ. Η πξνζσξηλή 
ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ζπληάμεσλ κε ππαιιήινπο δηαθόξσλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΔΦΚΑ 
(ΠΔΚΑ – ΚΔΑΟ), όρη κόλν δε ζα δώζεη άκεζε ιύζε ζην πξόβιεκα αθνύ ιακβάλνπλ  
ππνηππώδε εθπαίδεπζε(1-2 εκεξώλ) αιιά επί πιένλ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηηο 
Τπεξεζίεο πξνέιεπζήο ηνπο. Δπηπιένλ νη εμσπξαγκαηηθνί ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηα 
θιηκάθηα ζπληάμεσλ νδήγεζαλ  ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ απνρή  από ηε δηαδηθαζία θαζώο θαη  
ζηε δεκηνπξγία ππόλνηαο ζθνπηκόηεηαο. 
  
3. ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Υαηξεηίδνπκε ηελ απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε ζεηηθή εμέιημε 
ηεο ππόζεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη αλακέλνπκε αληίζηνηρεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ επαλαθνξά όζσλ απνιύζεθαλ. Η πιένλ ησλ 15 ρξόλσλ εκπεηξίαο θαη 
πξνζθνξάο ηνπο ζηελ Τπεξεζία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαζηζηά 
επηηαθηηθή ηελ επαλαπξόζιεςή ηνπο γηα θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθώλ αλαγθώλ.  
  
4. ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΩΝ Η ζπλερήο κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηα ππνζηειερσκέλα  
Τπνθαηαζηήκαηα ρσξίο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη απόγλσζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 
 
5. ΠΔΚΑ Η δηαθνπή ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ από ηα ΠΔΚΑ έρεη απμήζεη ηνπο παξαβαηηθνύο 
εξγνδόηεο πνπ εθκεηαιιεπόκελνη ηελ θαηάζηαζε επηδίδνληαη ζε αλαζθάιηζηε εξγαζία, 
ειιηπή αζθάιηζε, απαζρόιεζε ππαιιήισλ πνπ δειώζεθαλ ζε αλαζηνιή θ.α. Καινύκε ηε 
Γηνίθεζε λα επαλεμεηάζεη ηελ έλαξμε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο 
εηζθνξνδηαθπγήο θαη εηζθνξναπνθπγήο.  
 
6. ΚΔΠΑ Καινύκε ηε Γηνίθεζε λα ηξνπνπνηήζεη ην νξγαλόγξακκα ζρεηηθά κε ηε ζέζε  
πξντζηακέλνπ ζηα ΚΔΠΑ , θαζώο ε κε πξόβιεςε ηνπνζέηεζήο ηνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα 
ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ επαλαιακβάλνπκε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ΚΔΠΑ ζηελ 
Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε  γηα θαιύηεξε θαη ακεζόηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ.  
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7. ΣΖΛ. ΚΔΝΣΡΟ Η δεκηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ζηελ Θεζζαινλίθε ρσξίο ηελ 
απαηηνύκελε νξγάλσζε (ηει. γξακκέο, ππνδνκή, εθπαίδεπζε, πξντζηάκελν) δπζρεξαίλνπλ 
ην ήδε δύζθνιν έξγν ησλ ππαιιήισλ πνπ αλαδείρζεθαλ ζε θπκαηνζξαύζηεο ησλ 
παξαπόλσλ θαη ησλ αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ δπζαξεζηεκέλσλ πνιηηώλ. Η Γηνίθεζε έρεη 
ρξένο λα πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο 
  
8. ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Σνλίδνπκε γηα άιιε κηα 
θνξά ηελ αλάγθε παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηόηεηα, θαζώο 
θαη ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ. 
 
9. ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΖΣΔΗΑ Τ.. Παξαηάζεθε κέρξη 28/2/2021 ε ζεηεία ησλ αηξεηώλ κειώλ ησλ 
Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ θαη κεηά ηνλ νξηζκό ησλ κε αηξεηώλ κειώλ αλακέλνπκε ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπο. Σα αηηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη πνιιά θαη πνηθίια θαη ρξεηάδεηαη 
εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ. 
 
10. ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΩΝ Με θνηλή απόθαζε ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ θαη 
Γηθαηνζύλεο (ΦΔΚ Β 5815/2020) θαηαβάιινληαη κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 2021 ζε Γηθαζηέο, 
Δηζαγγειείο θαη κέιε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, αλαδξνκηθά πξνεξρόκελα από 
κηζζνινγηθέο σξηκάλζεηο θαη πξναγσγέο πνπ είραλ ‘’παγώζεη’’ γηα δύν ρξόληα θαηά ην 
ρξνληθό δηάζηεκα 1/2017-12/2018 θαη θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθό. Καινύκε ηελ ΠΟΔ λα 
εμεηάζεη ην ελδερόκελν δηεθδίθεζεο θαη ησλ δηθώλ καο ‘’παγσκέλσλ’’ σξηκάλζεσλ. 
 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.. 

     Ο Πξόεδξνο                                                                                     Η Γελ. Γξακκαηέαο 
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